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Det er Mipim-tid – let the show begin!
- Kulmination på lang tids forberedelse for 
alle deltageres vedkommende. 

Der er to ting, der bliver talt meget om på 
Mipim. Det ene er vejret. Vi elsker alle at 
komme til Sydfrankrig og tage lidt forskud 
på foråret. I år viste vejret sig fra den 
smukkeste side. Det andet er stemningen i 
byggebranchen. I år var optimismen mere 
markant end sidste år. I alle tilfælde er 
humøret højt, når gamle og nye relationer 
mødes i Cannes fast besluttede på at få et 
godt Mipim!

Der er lige endnu en ting, der bliver talt 
meget om. Den evige irritation over at 
Stockholm uimodsagt troner frem på 
festivalpalæet med kæmpebanneret 
”Stockholm the capital of Scandinavia” 
Nu var det endda også trykt på 
navneskiltene!! 

For mit vedkommende er det Mipim-tid 
halvdelen af året. Efter sommerferien går 
jeg i gang med at hjælpe mange af jer 
med at skaffe logi. I Byens Netværk har vi 
en god og troværdig kontakt, der hjælper 
os. 

Sidste år lancerede vi vores lille 
netværkshotel – Hotel Chanteclair – 
hvor vi har halvdelen af hotellet, og i år 
fortsatte vi succesen. Vi sætter et hold af 
Mipim-nybegyndere sammen med erfarne 
Mipim-folk. En slags puppe. Vi hjælper 
hinanden. Året efter er man udlært, og så 
kan nye folk flytte ind. Sig til hvis du vil i 
betragtning næste år.

I år var mit 12. år på Mipim, og traditionen 
tro holdt vi onsdag kaffe-rendez-vous 
på Grand Café. Det var et hyggeligt og 
velbesøgt arrangement. ”Hvis man er 
førstegangsdeltager er det rart, at man 
altid kan komme til Byens Netværks 
morgenkaffe onsdag morgen”. I år 
var der rigtigt meget konkurrence om 



arrangementerne onsdag morgen, så jeg 
er glad for, at så mange af jer prioriterede 
at komme forbi.

Ud over vores eget arrangement og en 
række spontane kaffemøder, frokoster og 
middage var jeg inviteret til frokost med 
Lett Advokater, Grontmij i Mougins, beach-
party hos Orbicon, Colliers, Nykredit, 
Odense Kommunes reception. Tak for 
invitationerne.

Der var ingen Mipim Awards til danske 
projekter i år. De gik bl.a. til projekter i 
Lund og Malmø. 

Til gengæld var Danmark 
fint repræsenteret ved en af 
hovedbegivenhederne -en 60 minutters 
paneldebat, hvor topledere delte deres 
visioner for branchens fremtid – her 
deltog adm. dir. Mette Kynne Frandsen fra 
Henning Larsen Architects. En debat med 
titlen “Masterminds Architecture: Flexible 
and Adaptable Architecture” sammen med 
blandt andre arkitekt Winy Maas fra den 
hollandske arkitektvirksomhed MVRDV og 
arkitekt Dominique Perrault.

Nu skal der følges op på alle de nye 
relationer, og så kaster vi os over 
netværket i Danmark, inden det går løs 
med planlægningen af næste års Mipim 
igen lige om lidt.

Fredag eftermiddag siger jeg tak for i år 
og på gensyn til vores arrangementer i 
Byens Netværk - et godt sted at netværke 
i København.

Boede du langt væk fra centrum i år 
og kunne du tænke dig at komme lidt 
tættere på?
- Husk at vi kan hjælpe jer med at 
finde en lejlighed i centrum næste 
år – måske kunne du tænke dig at bo 
på vores netværkshotel – send mig 
en mail på hsl@dac.dk, så kontakter 
vi dig, når tiden nærmer sig.

mailto:hsl@dac.dk


Mipim fakta:
Over 20.000 deltagere fra hele verden tog 
til Mipim i år, heraf var godt 500 af os fra 
Danmark.

Sidst men ikke mindst vandt Copenhagen 
Capacity prisen for årets flotteste og mest 
velfungerende stand. 
På Mipims website findes en side, hvor du 
kan få tips til at gardere dig imod snyd. Du 
kan f.eks. se om de firmaer, du booker logi 
hos, er på den sorte liste over fuskere. Kig 
her næste gang du laver en aftale med et 
firma, måske det kan forhindre ærgrelser 
og spildtid til næste år: http://my.mipim.
com/en/prepare-my-visit/fraudulent-
accommodation-providers/

Mipim 2015 finder sted fra den 10.-13. 
marts 2015
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